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1.

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.

2a.

Spreekrecht burgers over niet geagendeerde onderwerpen
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.

2b.

Spreekrecht burgers over geagendeerde agendapunten
Van deze mogelijkheid wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt

3.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4a.

Notulen van 17 maart 2003
N.a.v. de tekst
Blz. 3 m.b.t. situering huisartsenpost. De zinsnede “De fractie is het niet eens met de
keuze voor een huisartsenpost in Dordrecht” is onjuist. De SGP/ChristenUnie fractie
heeft aangegeven dat de combinatie van de dicht bij elkaar liggende locaties door de
fractie als ongelukkig wordt ervaren.
Blz. 8 m.b.t. agendapunt 14 in de tekst “de Grienden” vervangen door het “Griendencollege”.
In agendapunt 14 de naam “de heer Binsbergen” vervangen door “de heer
Dunsbergen”.
N.a.v. de inhoud.
Afspraak en actie: notuliste plaatst de datum van het gereed zijn van de
rapportage van de RPCP over het onderzoek van de huisartsenpost op de
actielijst
De PvdA fractie vindt het jammer dat de toegezegde informatie over de huisvestingproblematiek van de scholen pas nu tijdens de commissievergadering is verstrekt. Er
heeft nu geen bestudering van plaats kunnen vinden.

? 2?
Wethouder van Kooten heeft in overleg met de griffier afgesproken de informatie niet
ter kennisname aan te bieden, maar de stukken in de commissie uit te delen en mee te
geven voor nadere bestudering. De commissie heeft nu de mogelijkheid wanneer
gewenst vragen te stellen in de volgende commissievergadering.
Blz. 9 m.b.t. regiocijfers borstkankeronderzoek.
De SGP/ChristenUnie fractie en de CDA fractie vinden de verstrekte cijfers te mager.
Beide fracties willen toch een wat uitgebreider overzicht.
Afspraak en actie: mevrouw Dekker en de heer Mak nemen contact op met
wethouder of de heer Duijnhouwer voor uitgebreidere informatie over de
regio cijfers
De notulen worden gewijzigd vastgesteld.
4b.

Actielijst behorend bij de notulen van 17 maart 2003
Punt 3 “Rapport met wensen culturele verenigingen t.b.v. de accommodatie”. Het
rapport is er nog niet, wordt de datum van april wil gehaald? Het rapport komt wel in
april. Over de wijze van aanbieden van het rapport aan de commissie bestaat enige
onduidelijkheid. De regelgeving m.b.t. het verstrekken van rapporten in het algemeen
wordt ter discussie gesteld. Voor het scheppen van duidelijkheid over de toe te passen
regels wordt gevraagd het onderwerp regelgeving op de agenda van de commissie
Burger en Bestuur van mei te zetten.
Afspraak en actie: wethouder Blijenberg informeert morgen bij de overige
college-leden over te volgen regelgeving bij ter inzage leggen rapporten
Afspraak en actie: de griffier draagt zorg voor agendering van het onderwerp
regelgeving voor de commissie B&B van 15 mei 2003
Punt 4 “overzicht te vervangen of te repareren speeltoestellen”. De griffier heeft
recentelijk geïnformeerd. Een antwoord is nog niet ontvangen.
Punt 5 ”openbaar toilet Kerkbuurt”. Een voorstel is pas gisteren in B&W geweest. Het
is dan ook nog niet in de commissie Ruimte en Groen geweest. De datum wordt
gewijzigd in mei.
De actielijst wordt aangepast.

5.

Ingekomen stukken
a.
Ecokids
De adviesnota wordt oor kennisgeving aangenomen.
b.
Verslag v.d. cliëntenraad sociale zaken Sliedrecht van 27 januari 2003
De SGP/ChristenUnie fractie informeert naar de kunstregeling. Er is toch nog een
budget voor. Ja, er is nog ? 16.000,- over. Een deel wordt mogelijk gebruikt voor de
aanpassing van de kunstwerkmuur in het zwembad. De muur is te ruw en krijgt mogelijk
een andere coating.
c.
Eindafrekening uitbreiding bronbad De Lockhorst
De rekening wordt voor kennisgeving aangenomen.
d.
Verslag v.d. projectgroep LOC/Griendencollege van 18 februari 2003
e.
Verslag v.d. projectgroep LOC/Griendencollege van 18 maart 2003
N.a.v. d. en e. introduceert de heer Duijnhouwer de nieuwe beleidsmedewerker voor
deels welzijn en onderwijs zaken de heer A. Raimond. Tot het takenpakket van de heer
Raimond hoort onder andere de begeleiding van het “Griendencollege”. Hij maakt deel
uit van de projectgroep.
De PvdA fractie vraagt n.a.v. de verslagen of de in de verslagen genoemde
normbedragen ook nog worden aangepast. Gelet op de al eerder toegepaste
aanpassingen van norm-bedragen.
De LS fractie vraagt of het niet mogelijk is een totaaloverzicht te vertstrekken. In
overzicht aangeven wat al uitgegeven is, wat er nog moet worden uitgegeven etc.
Wethouder Van Kooten geeft aan dat het te verwachten tekort bij het
“Griendencollege” wordt opgevangen door de verkoop van de grond (terrein)
“Griendencollege”. De min en de plus kunnen dan tegen elkaar wegvallen.
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6.

De trekker van het “Griendencollege” project is ruimtelijke ordening. Wethouder Van
Kooten zal met wethouder Verboom bespreken of een presentatie over het “Griendencollege”project mogelijk is. De commissie heeft dan inzage in de stand van zaken van
het project en heeft de mogelijkheid haar inbreng te geven.
De voorzitter deelt mede dat het “Da Vinci college” en het “Griendencollege” wel
voelen voor een bijeenkomst met alle partners.
Afspraak en actie: de notuliste zet het op de actielijst
f.
Vergaderstukken DB Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening
Drechtsteden v an 19 maart 2003
De vergaderstukken worden voor kennisgeving aangenomen.
g.
Comptabiliteitsbesluiten april 2003
De comptabiliteitsbesluiten worden voor kennisgeving aangenomen.
Mededelingen portefeuillehouders
Wethouder Van Kooten :
* geeft nog een nadere toelichting op de verstrekte overzichten onderwijs;
* de reserve onderwijsvoorzieningen gaat in de min, maar er wordt hard aan gewerkt
de min (in begrotingsvoorstel 2004) tot een minimum te beperken;
* Er is indertijd onderzoek gedaan naar een open CVV binnen de Drechtsteden. De
gemeente Sliedrecht heeft hier niet voor gekozen. De gemeente heeft een goed
vervoerssysteem. Recentelijk is onderzoek gedaan naar een gesloten CVV. De
gemeente heeft besloten vooralsnog niet mee te doen aan dit systeem. Gelet op de
verplichtingen en aanspraken die de gemeente t.a.v. derden heeft en de hoge kosten
die dit gesloten systeem met zich meebrengt;
* Petteflet. De gemeente heeft via een brief aan Stichting Kinderopvang de Petteflet
laten weten dat i.v.m. de invoering van de wet basisvoorziening kinderopvang per 1
januari 2005 de gemeente niet meer met voorschotten werkt. Er werd vaak op basis
van voorschotten gesubsidieerd deze handelwijze is bij inwerkingtreding v.d. nieuwe
wet niet meer mogelijk. De gemeente heeft de begroting 2003 gezien het vorenstaande
nog niet ontvangen. Maar wordt binnenkort wel verwacht.
Wethouder Blijenberg:
* m.b.t. BCC Vrije Tijd deelt de wethouder mede, onder verwijzing naar een artikel in de
Dordtenaar over de ijsbaan in Dordrecht, dat in overleg is besloten dat de ijsbaan toch
in Dordrecht komt;
* Cultuurprofiel Drechtsteden. Twee mensen van het Dordtse Belcanto zijn bezig met
programma wat de wensen zijn t.a.v. het beschikbaar gestelde kwartje o.a. kwam aan
de orde vergrijzing van koren. Hier worden creatieve oplossingen voor gezocht;
* scouting. Het scouting verhaal is nog niet afgerond. De scouting kan zich nog niet in
het voorstel van de gemeente vinden.
Afspraak en actie: de wethouder houdt de commissie voortdurend op de
hoogte
De LS fractie vraagt of het gebouw nu in handen van de bank is. Nee, de bank heeft
nog enige respijt verleend.
M.b.t. de BCC Vrije Tijd vraagt de fractie of de wethouder in deze commissie ook heeft
geïnformeerd naar de mogelijkheid van roulatie binnen de Drechtsteden van de
jaarlijkse afsluiting (poppodia). De wethouder heeft het verzoek overgebracht en er is
positief op gereageerd.

7.

Minimabeleid 2003
De CDA fractie is zeer content met het neergeschreven beleid.
De fractie is wel benieuwd hoe alles volgend jaar in zijn werk gaat. Gelet op de
invoering van nieuwe regelgeving.
De SGP/ChristenUnie fractie heeft dezelfde vraag. De nieuwe wetgeving wordt als
beangstigend ervaren.
Mevrouw Van Andel geeft een nadere uitleg. Er is een nieuwe bijstandswet in de maak,
die de Algemene bijstandswet moet gaan vervangen. Het ontwerp is ingediend, maar
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gelet op de moeizame kabinetsonderhandelingen is over een datum van
inwerkingtreding van de nieuwe wet niets te zeggen. De ingangsdatum van de nieuwe
wet is bepalend voor het verder te volgen traject. Tot die tijd kan er niets over gezegd
worden.
De LS fractie vraagt of je tot dat de nieuwe wetgeving een feit is met het oude beleid
mag doorgaan. Hier is nog geen duidelijkheid over te geven. Eventuele tussentijdse
wijzigingen/aanvullingen kunnen via circulaires (v.h. ministerie) worden doorgevoerd.
De leden van de commissie welzijn en zorg kunnen zich met het voorstel verenigen.
8.

Beleidsrekening 2002
De beleidsrekening is pas laat door de commissieleden ontvangen .De meerderheid
van de fracties hebben geen mogelijkheid gehad de rekening te bestuderen en zien af
van een bespreking in deze commissie.
Wanneer de commissieleden hele specifieke vragen hebben worden zij verzocht deze
aan de betreffende ambtenaren te stellen.
De CDA fractie heeft de rekening wel kunnen bestuderen en wil graag enige vragen
stellen.
De vragen worden doorgenomen en zover mogelijk beantwoordt.
De antwoorden op de navolgende vragen worden in de notulen opgenomen.
De vraag over de PC regeling wordt nagekeken door mevrouw Van Andel.
De vraag over de grafiek op bladzijde 112 m.b.t. jaar (loopt tot 2001) of dit
correct is wordt nagegaan.
De vraag over de cijfers m.b.t. de begeleiding van allochtonen wordt ook
nader uitgezocht.
De beleidsrekening komt nog in de commissie Burger en Bestuur aan de orde voordat
de nadere bespreking in de Raad volgt.
Het verzoek van de wethouders is de beleidsrekening op hoofdlijnen te bespreken.
Detailvragen graag (via de griffier) aan de betreffende ambtenaar stellen.

9.

Rondvraag
Mevrouw Visser informeert naar de stand van zaken over “ZieZo”. Er is nog steeds
geen oplossing aangedragen. Wethouder Van Kooten heeft de zaak in het recentelijk
plaatsgevonden coördinatieoverleg aan de orde gesteld. Het huisvestingsprobleem
heeft zeker de aandacht en er wordt ook hard aan getrokken.
Afspraak en actie: de wethouder houdt de druk op de ketel en komt er in de
volgende commissievergadering op terug
Mevrouw Visser vraagt of er nog maatregelen worden getroffen op de kinderboerderij
n.a.v. de recente vandalisme gevallen. Op de kinderboerderij zijn ze bezig de
toegankelijkheid te bemoeilijken. De suggestie van mevrouw Visser om de
kinderboerderij in het weekend mee te nemen in de beveiligingsronde van Alert
Security wordt nader onderzocht.
Afspraak en actie: wethouder Van Kooten informeert bij het hoofd van de
afdeling gebouwen naar de mogelijkheid van het in het weekend meenemen
van de kinder-boerderij in de beveiligingsronde

10.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om
20.50 uur.

